
Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 19/3-2012
Hos Henrik Vinther, kl. 19.00

1. Indledning v/Henrik
Andagt og bøn.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling
Referat godkendt.

4. Konstituering
Fordeling af posterne som formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Fordeling af posterne som hidtil: 
Henrik Vinther er formand.
Karen Margrethe Laursen er næstformand.
Solvej Slouborg er sekretær.
Annie Hougaard er kasserer sammen med Else, som tager sig af det praktiske.

5. Opfølgning fra generalforsamling
• Generel drøftelse af aftenen

Almindelig enighed om, at aftenen gik godt og alt forløb, som det skulle.
• Fremtid for møderække.

Vi er enige om, at det vil være godt at fortsætte i samme spor, indtil vi har et godt alternativ. Med 
hensyn til om det skal være til egen opbyggelse eller mere udadrettet, er det ikke noget, vi behøver 
at lægge os fast på. Det kan godt skifte fra år til år, men er dog afhængig af taleren. Det er vigtigt, at 
det står klart i invitationen til møderække, hvad der er prioriteten det år. Her i 2012, hvor det er 
Børge Haahr Andersen, der taler, beslutter vi, at det skal være opbyggende møder. Så ser vi, hvad vi 
gør fremefter.

• Er der andet vi skal gå videre med?
Forslag om at spille CD’er fra bogbordet inden møderne. Vi beslutter at undersøge om, og hvordan 
det kan lade sig gøre.
Forslag om Syng-den-igen-aften i Bethania. Man kunne lave det som en lovsangsaften med et tema. 
Vi beslutter at gå videre med det og finde en dato, samt en, der kunne stå for det.
Forslag om markering af bibeloversættelsens tyveårs fødselsdag. Det er en god idé, men vi har ikke 
ressourcer til at tage den op i Bethania. Vi beslutter at bringe forslaget videre til Evangelisk 
Alliance-udvalget, om det er noget, de har mulighed for at tage op.

6. Forløbne møder og arrangementer
Vi taler kort om møderne i det omfang, at nogle har skilt sig ud – positivt eller negativt.

7. Kommende møder
Vi taler om, hvad der skal samles ind til, hvornår.

8. Kommende arrangementer
• Temadag om Ydre Mission v/Solvej

Solvej kontakter Lotte Birch Carlsen og udvalget får detaljerne på plads.
• Op til påske

Leif står for det og skal bare have hjælp til musikken. Henrik forhører sig om han selv spørger, dem 
han har brug for hjælp fra.

9. Talere til 2013
Vi taler om, hvem vi kan spørge om at tale ved henholdsvis lejren, møderækken og julefesten.

10.Åndeligt mål for 2013
Lad os kort drøfte, hvordan vi kommer videre med dette. En endelig fastsættelse af målet kan evt. 
udskydes til næste bestyrelsesmøde.
Vi drøfter forskellige muligheder og beslutter at tænke videre indtil næste bestyrelsesmøde.
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11.Skur
Skuret ved Bethania er i meget dårlig stand. Skal vi igangsætte en udskiftning af dette?
Ja, det kan ikke repareres. Vi aftaler at undersøge, om man kan købe et standart samlesæt, eller man 
skal have noget specielt, samt og hvor meget arbejde, der er i det.

12.Dato for næste bestyrelsesmøde
Mandag den 23. april hos Karen Margrethe.

13.Eventuelt
Tina og Lisa er gået ind i programudvalget sammen med Inger.
Inger har spurgt til om vi stadig abonnerer på IMT, som hun ikke mener at have set i Bethania et 
stykke tid. Vi aftaler at kigge efter om den har forputtet sig i bladstanderen, samt hvis ikke den er 
der, undersøge, om vi stadig betaler for den. 
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